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 Todos os alunos do 3º ano da Escola, assistiram ao Teatro «Robertices» na Biblioteca. 
A apresentação foi realizada pelos alunos da professora Ana Estevens. Foi um momento 
muito divertido. Estamos muito agradecidos por esta partilha.

 Aceitámos o desafio de elaborar uma Árvore de Natal com material reciclado para uma 
Exposição na Sede do Agrupamento e esta foi a escolhida pela nossa Escola.

A últimA SemAnA nA eScolA foi ASSim 

15
de  21 de Dezembro a 4 de Janeiro 

 EB1 nº 7 dE SEtúBal



 E porque as árvores são 
elementos de crescimento e 
agregadores construímos mais 
e decorámos a Escola como 
Símbolo de Crescimento e 
Alegria!!!

Todos os alunos da Escola, no último dia do 
período, foram ao Fórum Luísa Todi assistir ao 
espectáculo a Rainha dos Estapafúrdios, numa 
adaptação do livro de José Eduardo Agualusa.

A Coordenadora de Estabelecimento
         Ana Paula Gonçalves

Para toda a Comunidade Educativa 
votos de Boas Festas !!!!!!



A EB1/JI de Setúbal foi ao cinema 

No dia 14 de dezembro, a EB1/JI de Setúbal foi ao cinema, na Sede do Agrupamento. 

 

 

Todos os alunos assistiram ao filme “O Natal do 
Shrek”!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final, o Pai Natal e o Boneco de Neve apareceram para 
desejarem a todos as Boas Festas!! 

 



 
 
 
 
 
 

EB1/JI Nº5 de Setúbal 
Natal da Unidade de Multideficiência  

A magia da diferença 
 
Os alunos da Unidade de Multideficiência realizaram trabalhos alusivos ao 
Natal que foram expostos na escola. 
 
 

 

 
A Unidade de Multideficiência deseja a 

todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio 
de coisas boas! 

 



EB1/JI Nº5 SETÚBAL  
Natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na nossa escola o Natal sentiu-se assim… 
Construção da árvore de Natal coletiva, com a reutilização de pacotes de leite. 

A nossa festa de Natal… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presépio Vivo 

As diferentes atuações de cada turma… 

Conto “O Pai Natal Verde” 

Lanche convívio 

O nosso obrigada a todos os 
Pais e Encarregados de 

Educação. 

Desejamos a todos  
um Feliz Natal  

e  
um Ano Novo cheio de concretizações! 



Funções:

- Técnica do Gabinete de Orientação Disciplinar

(GOD)

- Dinamização do projeto “Cidadania em Ação”

- Dinamização do projeto “Prevenir para não

Remediar”

GOD

É um gabinete de mediação que tem como objetivo

dar resposta aos problemas disciplinares ocorridos

em contexto sala de aula. É um espaço de

acompanhamento aos alunos a quem tenha sido dada

ordem de saída da sala, decorrentes de

comportamentos de indisciplina ou conflitos.

O foco de ação do GOD é orientado para a

reflexão do aluno que despoletou a ocorrência e a

assunção do compromisso em relação às regras e

normas de convivência em contexto escolar.

Objetivos:

- Receber, ocupar e orientar os alunos na

realização de tarefas;

- Dialogar com os alunos sobre os seus

comportamentos e levá-los a refletir sobre as

causas e consequências dos mesmos;

- Promover a aquisição de princípios cívicos e

alertá-los para as consequências dos

comportamentos desajustados;

- Apoiar os alunos a desenvolverem competências

de prevenção e de resolução de conflitos com os

outros (relações interpessoais);

- Impulsionar uma cultura de convivência saudável

e positiva em toda a comunidade escolar;

- Acompanhar e monitorizar o fenómeno de

indisciplina na escola.

Mediadora Socioeducativa
Cidadania em Ação

Dinamização de sessões quinzenais nas turmas de

5º ano onde são abordados temas de gestão

comportamental, bullying, gestão e resolução de

conflitos, regras e limites, promoção de

competências pessoais, sociais e relacionais,

aumento da motivação dos alunos face à escola,

incentivo da construção de relações interpares

baseadas no respeito e empatia, regras de

conduta e funcionamento da escola, prevenir

comportamentos de risco e desajustados.

Prevenir para não Remediar

Dinamização de sessões semanais com alunos

previamente sinalizados pelo docente do ensino

básico por situações de risco : abandono,

absentismo, diversas retenções, situações

familiares de risco, etc.

Pretende-se com as sessões reduzir as taxas de

abandono e absentismo escolar, fomentar a

interação social ajustada entre a comunidade

educativa, promover um clima favorável à

aprendizagem.

Atividades desenvolvidas pela técnica no decorrer

do 1º período letivo de 2018/2019
-- Atendimentos GOD – 55

-Dinamização de sessões “Cidadania em Ação” – 28

-Dinamização sessões “Prevenir para não Remediar” – 9

-Atendimentos a Encarregados Educação – 35

-Resolução de Conflitos – 22

-Relatórios para entidades exteriores – 4

-Visitas domiciliárias – 1

-Apoio psicológico – 3

-Atendimento a alunos – 5

-Apoio ao estudo – 2

-Sessões de sensibilização para o Bullying e Utilização de écnologias

– 5

-Intervenção em contexto sala de aula – 1

-Vigilância bar e bloco A - 34



 

     Biblioteca Escolar Ana Fortuna 



No âmbito da Animação Sociocultural, em articulação com a restante equipa TEIP (Ação 
9 - Geração Sucesso), as atividades sucedem-se nas escolas do Agrupamento. 

As crianças, assim como os adultos, precisam de espírito de Natal para manterem vivas as 
chamas da alegria, da esperança e da confraternização. Um dos mais relevantes elementos 
decorativos e símbolos desta quadra é a Árvore de Natal. 

Com esse intuito, foi lançado o desafio a todas as escolas pertencentes ao Agrupamento 
Ordem de Sant’Iago para participarem e criarem uma Árvore de Natal... e o resultado foi 
melhor do que esperávamos! 

Venha à nossa Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago e veja com os seus próprios 
olhos. Desde já, para si e para a sua família, os nossos votos de um Santo e Feliz Natal! 

 animação Sociocultural

eSpírito de nAtAl

Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



FELIZ
NATAL



O BAR do PAI NATAL foi pensado para todas as idades, por isso teve vários pontos de 
interesse: música difundida pela rádio escola, coreografias, decorações de Natal, filme de 
Natal: “O Grinch”, pinturas faciais, jogos de Natal, doces Natalícios, montagem da Árvore de 
Natal, moldura fotográfica e a dinamização de um Presépio Vivo.

 animação Sociocultural

p r oj e to  f e l i z n AtA l



A realização da atividade foi possível com a participação ativa das turmas: 9A, 11ª, 10ºB, 
12A, PIEF 2 e PIEF 3 com a Associação de estudantes e em articulação com Departamento 
de Expressões, Professores Hélder Oliveira, Sandra Rodrigues, Lénea Gonçalves, Paula 
Zambujinho e Paula Nunes.    







Esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no 
modo “flip book” em:  https://issuu.com/aeosantiago/docs 

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores 
também pode ser consultados em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


